
Manapsag minden haznal ta-
lalhata laz- es fajdalomcsilla-
pita. Orvosi venyre vagy
anelkiil a gyagyszertarakban
beszerezhetjiik kisebb-na-
gyobb bajainkra a megfelel6
orvossagot. Am hatvan-het-
ven ewel ezel6tt egy
tiid6gyulladas is k6nnyen
vegzetesse valhatott.

Eleink ritkan haltak meg
vegelgyengulesben. Az 1800-
as evek halotti anyakonyveiben
az elhalalozas okanal a kovet-
kez6 betegsegeket talaljuk: yjzj-
betegseg, tudosiillyedes, ti.izes-
gyulladas, szarazbetegseg, bel-
gyulladas, gutta utes (fgy!), ver-
kopes, bujadog, inrangol6das.

Annak aki "oldalnyillalas-
ban" szenvedett a kovetkezo
gyogymodot javasoltak: erva-
gas, hashajtas, beontes. Ha
mindettol a beteg felajultta
valt: "tartsunk a beteg orra ala
langyos etzetes vfzbe martott
spongyat".

(me egy hazilag elkeszitheto
"pokteto tea": Vegy ket lot fejer
malvagyokeret, fold fel orat,
adj hom 1 konting saletro-
mot, 4 lot tengeri-hagymas
mezet, 1 konting piskoltzat (ezt
vajon hol tudtak beszerezni?) -
mindebbol kapjon a beteg ket
orankent egy findzsaval.

Meg az 1900-as evek elejen
is gyakori volt a ma mar isme-
retlen vermergezes. Kulonosen
sokan hunytak el ifjui korban
tudoveszben. Mivel ez a baj a
hazasulando korosztalyt sujtot-
ta elsosorban, ezert fekete
volegenynek is hivtak.

A jarvanyos gyermekbeteg-
segek idejen saran kongattak a
lelekharangot. Rettegett beteg-
segkent tartottak szamon a
vorhenyt alaI skarlatot, a to-
rOkgylKot, a gorvelykort. Ne-
hany napos csecsemok haltak
meg gorcsokben, gyermeka-
szalyban, idetlensegben, azaz
koraszulottsegben.

A forro tazhely, a ny\lt langok
-gyertya, petroleum lampa
hasznalata -miatt gyakori volt

az egeses gyermekbaleset.
Az asswnyok szappanf5zes-

hez, mosashoz a marc hatasu
lugk6vet hasznaltak. A ket es
rei eves Rogits Franciska egy
ovatlan pillanatban beleivott a
lugk6ves edenybe, nem Ie he-
tett megmenteni, 1928-ban.

Asszonyi betegseg volt a
nadraragas (mehfajdalom). A
k6zegeszsegGgyi hivatal sza-
mara listat vezettek a k6zse-
gekben a kanyaroban megbe-

tegedettekrol.
Tapasztalati tItan az embe-

rek mar regen raj6ttek a kamil-
la, a harsfavirag, a csipkebo-
gyo, a mez jotekony hatasara.

Mindenki tudta, hogy hasfa-

jasra meleg f6dot, gyulladasra
dunsztk6test, fGlfajasra meleg
sos vagy korpas zacskot kell
tenni. Hasmenesre sosvfzben
fott krumplit, szekrekedesre ri-
cinusolajat kell bevenni, vagy a
keseruvfzbol inni. Az edesa-
nyak tudtak, hogy a rubeolas

vagy baranyhimlos gyereket
csak jo melegen kell tartani,
tGdogyuliadas eseten 2-3 oran-
kent priznicet -azaz hidegvizes
borogatast kell a forro kis test-
re tenni. Torokfajasra nagyon
hatasos a pirftott cukor, teaval

felengedve.
Szamark6h6gesre jo a le-

vegovaltozas, tehat az erdobe
vagy a hegyekbe kell vinni a kis
beteget. Ennek egy buda6rsi
valtozata: HEY-en vagy villa-
mason kell utazni, lehuzott ab-
laknal es a bearamlo levego
csillapftja a k6h6gest.

Foleg ferfiak alkalmaztak
szlvesen az izzaszto kalapkurat.
miszerint addig kell fuszeres
forraltbort inni, mfg az agy ve-
gebe helyezett kala pot duplan
latja a szenvedo.

Meg a nagymamamtol ta-
nultam es egyszer ki is probal-
tam, hogy az 6k6rfarkkoro szir-
maib61 keszGlt olaj jo az egesi
sebekre.

Nehanyan meg emlekeznek
arra, hogy a Pisti3ly-duloben
volt egy forras, amelynek

gyogyerot tulajdonftottak.

Steb1hauser KIara


